
Karta zaliczenia praktyki zawodowej 

Dane studenta  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: SOCJOTERAPIA 

Rok: drugi, tryb i stopień studiów: studia stacjonarne/ niestacjonarne, drugiego stopnia 

 

Nazwa instytucji/zakładu pracy/organizacji: ..…………………………………………………………... 
(pieczęć instytucji/zakładu pracy/organizacji) 

Adres i nr telefonu: ……………………………………………………………………………………… 

Okres odbywania praktyki przez studenta: od ………………….………do …………………………… 

 

 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK 

O STUDENCIE – PRAKTYKANCIE 
 

Imię i nazwisko opiekuna praktykanta……………………………………………………………………… 

 

Lp. Kompetencje studenta 
Liczba 

punktów 

Wiedza   0 - 10 pkt 

1. Ma wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji zajmujących się socjoterapią (0-2)  

2. Posiada wiedzę na temat programów socjoterapeutycznych oraz wie jakie jest ich praktyczne 

zastosowanie (0-3) 
 

3. Ma wiedzę na temat diagnozy problemów w strategii socjoterapeutycznej w różnorodnych 

środowiskach społecznych (0-3) 
 

4. Zna zasady projektowania pracy socjoterapeutycznej w odniesieniu do zdiagnozowanych 

potrzeb (0-2) 
 

Umiejętności   0 - 25 pkt 

1. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu socjoterapii w celu analizy problemów występujących w 

różnorodnych środowiskach (0-3) 
 

2. Umie diagnozować obszary życia społecznego pod kątem potrzeb socjoterapeutycznych (0-3)  

3. Potrafi zaprojektować terapię w różnych środowiskach  (0-5)  

4. Umie zaplanować zajęcia z grupą socjoterapeutyczną i skonstruować konspekt zajęć dobierając 

odpowiednio środki i metody oraz biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby rozwojowe oraz 

skutki własnych działań (0-5) 

 

5. Umie  poprowadzić zajęcia z grupą socjoterapeutyczną według opracowanego planu (0-5)  

6. Umie prowadzić dokumentację realizowanych działań (0-2)  

7.  Umie dokonać analizy własnych działań i wskazać obszary wymagające modyfikacji (0-2)  

Kompetencje społeczne  0 - 15 pkt 

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (0-1)  

2. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie działalności 

praktycznej (0-2) 
 

3. Ma pozytywne nastawienie do budowania warsztatu pracy diagnostyczno-terapeutycznej (0-2)  

4. Jest gotowy do realizowania zadań na rzecz osób  niedostosowanych społeczni we współpracy 

z nimi (0-2) 
 

5.  Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych (0-2)  

6.  Odpowiedzialnie przygotowuje się do praktyki (0-4)  

7. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi pracownikami placówki w realizacji 

typowych zadań (0-2) 
 

 
SUMA PUNKTÓW 

 

 



Dodatkowe spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki zawodowej studenta: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Łączna ocena praktyki zawodowej (punktowa i słowna) 

Lp. Skala punktowa  Ocena  

1. 46 - 50 5,0  (bardzo dobry) 

2. 41 - 45 4,5  (dobry plus) 

3. 36 - 40 4,0  (dobry) 

4. 31 - 35 3,5 dostateczny plus 

5. 26 - 30 3,0  (dostateczny) 

6. poniżej 26 2,0  (niedostateczny) 

 

 

Zaliczam praktykę na ocenę……………….………………../ nie zaliczam praktyki 

 

  ……..………………………………………………… 

                 (podpis opiekuna praktyki w miejscu odbywania praktyki) 

 

Ocena końcowa i uwagi z praktyki zawodowej wystawiona przez kierownika praktyk  

z Uczelni (Olsztyńska Szkoła Wyższa). 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………….….. 

 

   ..………………………………………………. 

                                                                                     podpis kierownika praktyk z Uczelni 


